
  و مجازاتها  ـ جرائم  يازدهم فصل

   مجـازات   بــه  جرم   و مراتب   خاطي  و امكانات     شرايط   به   با توجه   مواد آتي  مورد مطابق  ، حسب   قانون  مقرر در اين    از تكاليف   متخلفان  ـ ۱۷۱  ماده 

 . خواهند شد  يا هر دو محكوم  نقدي  يا جريمه حبس

گاه        عضـو و يــا فـوت    مانند نقص   عوارضي  منجر به   گردد كه اي  حادثه  وقوع  سبب  قانوني  تكاليف  از انجام   تخلف كه در صورتي     كـارگر شـود، داد

 . نمايد  تكليف  تعيين  قانون  موارد طبق  اين  به ، نسبت  فصل  در اين  مندرج  بر مجازاتهاي  عالوه  است مكلف

   و جـبران    يافته  كار انجام     المثل  اجرت   بر پرداخت    عالوه   و متخلف     است   ممنوع   هر شكل     به   قانون  اين ۶   ماده    به  با توجه    كار اجباري     ـ۱۷۲  ماده 

عادل      نقـدي   و يا جريمه     سال روز تا يك   ۹۱ از    حبس   به   جرم   و مراتب   خاطي   وامكانات    شرايط   به  ، با توجه  خسارت  مــزد  برابـر حـداقل     ۲۰۰تـا   ۵۰   م

 فـوق     مجازاتهــاي   به   از متخلفان   بگمارند هر يك    كار اجباري    را به  ، شخصي   موسسه    يك   اتفاق يا از طريق     چند نفر به   هرگاه.  خواهد شد    محكوم   روزانه

 .  است  شخصاً مسوول  مسبب  صورت  در اين  از مباشر باشد، كه  اقوي  مسبب مگر آنكه.  خواهند بود المثل  اجرت  و مشتركاً مسؤول محكوم

 و   شـرايط    بــه ، بـا توجـه    المثـل   اجرت   بر پرداخت   عالوه   يا متخلفين    شوند، متخلف    گمارده كار اجباري    به  طور جمعي    چند نفر به  چنانچه  ـ تبصره 

 . خواهند شد  محكوم  ماده  مذكور در اين  حداكثر مجازات  به  جرم  و مراتب  خاطي امكانات

فع    ، عالوه  ۷۸   ماده   دوم  ـ و قسمت    ۱۵۵ـ  ۱۵۴ـ  ۱۵۳ـ  ۱۵۲ـ  ۱۵۱ـ  ۱۴۹ از موارد مذكور در مواد          از هر يك    متخلفان  ـ۱۷۳   ماده  ، در    تخلـف    بــر ر

 كمتر از   ، در كارگاههاي    كارگاه    و حجم   تعداد كارگران     به   خواهد كرد، با توجه       تعيين    كار و امور اجتماعي        وزرات   نظر نماينده     با كسب     دادگاه    كه  مهلتي

كم       كــارگر در تـاريخ     يـك    رسمي    مزد روزانه    برابر حداقل     از هفتاد تا يكصد و پنجاه       نقدي  جريمه    پرداخت    به   هر بار تخلف    نفر براي  ۱۰۰    صـدور ح

 . خواهد شد  مذكور اضافه  حداكثر جريمه  مزد به برابر حداقل ۱۰،   در كارگاه  هر صد نفر كارگر اضافي  ازاي  خواهند شد و به محكوم

   تخلــف  بر رفع   مورد عالوه   حسب   هر مورد تخلف   ، براي ۴۱   ماده  ـ و تبصره  ۵۹ـ  ۴۵ـ  ۳۸ از موارد مذكور در مواد       از هر يك   متخلفان  ـ۱۷۴  ماده 

   ترتيـب    هر كارگر به     ازاي   خواهد كرد، به       تعيين    كار و امور اجتماعي       وزارت   نظر نماينده    با كسب     دادگاه    كه   حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي      يا تأديه  

 : خواهند شد  محكوم ذيل

  كارگر  يك  مزد روزانه برابر حداقل ۵۰تا  ۲۰نفر،  ۱۰ تا  ـ براي۱ 

  كارگر  يك  مزد روزانه برابر حداقل ۱۰تا  ۵نفر،  ۱۰ مازاد   به نفر نسبت ۱۰۰ تا  ـ براي۲ 

  كارگر   يك  مزد روزانه برابر حداقل ۵تا ۲نفر،  ۱۰۰ مازاد   به نفر نسبت ۱۰۰ باالتر از  ـ براي۳ 

عالوه      حسب   هر مورد تخلف    براي ۹۲و  ۸۲ـ  ۸۱ـ  ۸۰)   اول  قسمت (۷۸ از موارد مذكور در مواد        از هر يك   متخلفان  ـ۱۷۵  ماده  فع    مــورد     بــر ر

   هر كارگر بـه      ازاي   خواهد كرد، به     تعيين    كار و امور اجتماعي    وزارت   نظر نماينده   با كسب    دادگاه    كه   حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي       يا تأديه  تخلف

 : خواهند شد  محكوم  ذيل ترتيب
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  كارگر  يك  مزد روزانه برابر حداقل ۱۰۰تا  ۳۰نفر،  ۱۰ تا  ـ براي۱

  كارگر  يك  مزد روزانه برابر حداقل ۳۰تا  ۱۰نفر،  ۱۰ مازاد   به نفر نسبت ۱۰۰ تا  ـ براي۲ 

 . كارگر  يك  مزد روزانه برابر حداقل ۱۰تا  ۵نفر،  ۱۰۰ مازاد   به نفر نسبت ۱۰۰ باالتر از  ـ براي۳ 

  روز محكــوم  ۱۲۰روز تا   ۹۱ از    حبس   فوق و يا به       نقدي  برابر حداكثر جرايم    ۵/۱تا  ۱/۱   مذكور به   ، متخلفان     تكرار تخلف    در صورت   

 .خواهند شد

لف        براي ۹۱و   ۸۴ـ  ۸۳ـ  ۷۹ـ  ۷۷ـ  ۷۵ـ  ۶۱ـ  ۵۲ از موارد مذكور در مواد            از هر يك    متخلفان  ـ۱۷۶   ماده   مــورد   حســب   هر مـورد تخ

 خواهــد    تعييـن     كار و امور اجتمــاعي    وزارت  نظر نماينده    با كسب   دادگاه     كه   حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي        يا تأديه   تخلف   بر رفع  عالوه

 : خواهند شد  محكوم  ذيل  ترتيب  هر كارگر به  ازاي كرد، به

  كارگر   يك  مزد روزانه برابر حداقل ۵۰۰تا  ۲۰۰نفر،  ۱۰ تا  ـ براي۱ 

  كارگر  يك  مزد روزانه برابر حداقل ۵۰تا  ۲۰نفر،  ۱۰ مازاد   به نفر نسبت ۱۰۰ تا  ـ براي۲ 

  ، متخلفــان    تكرار تخلــف    در صورت  .  كارگر   يك   مزد روزانه   برابر حداقل  ۲۰تا   ۱۰نفر،   ۱۰۰ مازاد     به  نفر نسبت  ۱۰۰ باالتر از      ـ براي ۳ 

 .  خواهند شد روز محكوم ۱۸۰روز تا  ۹۱ از   حبس مذكور به

   مـورد عــالوه    حسب   هر مورد تخلف    براي ۹۰و )   ماده   اول  قسمت(ـ ۸۹ـ ۸۷ از موارد مذكور در مواد     از هر يك  متخلفان  ـ۱۷۷  ماده 

   خواهد كرد، به     تعيين   كار و امور اجتماعي      وزارت  نظر نماينده   با كسب   دادگاه    كه  حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي      يا تأديه  تخلف  بر رفع

 : خواهند شد  محكوم  ذيل  ترتيب  به  نقدي روز و يا جريمه ۱۲۰تا  ۹۱ از  حبس

  كارگر   يك  مزد روزانه برابر حداقل ۶۰۰تا  ۳۰۰نفر،  ۱۰ـ در كارگاهها تا ۱ 

  كارگر  يك  مزد روزانه برابر حداقل ۱۰۰۰تا  ۵۰۰نفر،  ۱۰۰تا  ۱۱  ـ در كارگاههاي۲ 

  كارگر  يك  مزد روزانه برابر حداقل ۱۵۰۰تا  ۸۰۰ باال،  نفر به ۱۰۰  ـ در كارگاههاي۳ 

 . خواهند شد روز محكوم ۱۸۰روز تا  ۱۲۱ از   حبس  به ، متخلفان  تكرار تخلف در صورت 

   نمايد، يا مانع     يا كارفرمايي    كارگري   در تشكلهاي    عضويت   قبول  را با اجبار و تهديد وادار به        يا اشخاص   ، شخص   هر كس   ـ۱۷۸  ماده 

   به   نمايد، با توجه      آنها جلوگيري    قانوني   وظايف    و انجام     قانوني   از ايجاد تشكلهاي       مذكور گردد و نيز چنانچه         آنها در تشكلهاي     از عضويت 

   يـا حبــس    صدور حكم   كارگر در تاريخ     يك  مزد روزانه  برابر حداقل ۱۰۰تا  ۲۰ از   نقدي    جريمه  به  جرم  و مراتب   خاطي  و امكانات  شرايط

 . خواهد شد روز و يا هر دو محكوم ۱۲۰تا  ۹۱از 
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   قــانون  ايــن  مشمول   كارگاههاي    كار به    بهداشت  كار و مأموران     بازرسان   وظيفه   ورود و انجام   مانع  كه  يا كساني   كارفرمايان  ـ۱۷۹  ماده 

خت       بـه   خــاطي  و امكانات   شرايط  به  كنند، در هر مورد با توجه      خودداري   ايشان   به  الزم  و مدارك    اطالعات   گردند يا از دادن     جريمــه  پردا

 خواهنـد     روز محكوم  ۱۲۰تا  ۹۱ از    حبس   تكرار به     و در صورت    حكم   از قطعيت   كارگر پس     مزد روزانه   برابر حداقل   ۳۰۰تا  ۱۰۰ از   نقدي

 .شد
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   ايــن  اختــالف  حــل  مراجــع االجـراي   و الزم   آراء قطعي    بموقع   از اجراي   قانون   اين ۱۵۹   مفاد ماده      برخالف   كه كارفرماياني  ـ۱۸۰  ماده

 مـزد    برابر حـداقل   ۲۰۰تا  ۲۰ از   نقدي    جريمه   به  خاطي   و امكانات   شرايط   به  آراء مذكور، با توجه       بر اجراي   نمايند، عالوه      خودداري  قانون

 . خواهند شد  كارگر محكوم روزانه

كار گمارنــد و يــا   به  است   شده   منقضي   كارشان   اعتبار پروانه   كارند و يا مدت    فاقد پروانه    را كه    بيگانه   اتباع    كه كارفرماياني  ـ۱۸۱  ماده 

 بـا كارفرمــا      بيگانــه  تبعــه  استخدامي   رابطه  كه  بپذيرند و يا در مواردي    است  كار آنها قيد شده    در پروانه      غير از آنچه   را در كاري    بيگانه اتباع

   حبــس  مجازات   به  جرم  و مراتب   خاطي  و امكانات   شرايط  به  ننمايند، با توجه      اعالم  كار و امور اجتماعي      وزارت  را به  گردد مراتب   مي قطع

 . خواهند شد روز محكوم ۱۸۰روز تا  ۹۱از 

   كــار و امــور اجتمــاعي    وزارت  مقــرر بــه  آمــار و اطالعـات      از تسـليم    قـانون   اين ۱۹۲   مفاد ماده   برخالف  كه كارفرماياني  ـ۱۸۲  ماده 

   و امكانـات     شرايط   به ، در هر مورد با توجه       كار و امور اجتماعي       مورد نياز وزارت     آمار و اطالعات      ارائه  به  بر الزام    نمايند، عالوه     خودداري

 . خواهند شد  كارگر محكوم  مزد روزانه برابر حداقل ۲۵۰تا  ۵۰ از   نقدي  جريمه  به  جرم  و مراتب خاطي

   كليـه    بــر تأديـه     نمايند، عــالوه      خود خودداري       كارگران    نمودن   از بيمه   قانون  اين ۱۴۸   مفاد ماده      بر خالف    كه  كارفرماياني  ـ۱۸۳   ماده 

   بيمــه  برابــر حـق    دو تا ده    معادل    نقدي    جريمه   به  جرم  و مراتب    خاطي   و امكانات   شرايط   به با توجه )  كارفرما  سهم( كارگر    به حقوق متعلق  

 . خواهند شد  محكوم مربوطه

   بايــد از امـوال    و خسارت   و طلب   شده   كار انجام  المثل  باشد، اجرت    حقوقي   اشخاص  از ناحيه    تخلف    كه  مواردي  در كليه    ـ۱۸۴  ماده 

   يــا مـدير مســؤول      مــديرعامل    متوجـه    و يا هر دو حالت        نقدي  ، جريمه   از حبس    اعم   جزايي   مسؤوليت     شود، ولي    پرداخت    حقوقي   شخص

 . مذكور اجراء خواهد شد  مسؤولين  و كيفر درباره  است  گرفته  دستور او انجام  به  تخلف  كه  است  حقوقي شخصيت

 مــذكور در   ، رسـيدگي     اســت   دادگسـتري      كيفري   دادگاههاي    در صالحيت    ۱۸۴تا  ۱۷۱ مذكور در مواد        جرايم   به  رسيدگي  ـ۱۸۵   ماده 

 . خواهد آمد عمل  به  از نوبت  خارج دادسرا و دادگاه

 نظر وزير كار و امور        تحت   وجوه    واريز خواهد شد و اين        در بانك   مخصوصي    حساب   به  قانون   مقرر در اين    نقدي  جرايم  ـ۱۸۶  ماده 

 خواهــد     مصــرف  بـه   كــارگران  و فرهنگي  ، آموزشي   امور رفاهي  رسد، جهت  مي  وزيران  هيأت  تصويب  به  كه اي نامه  آئين موجب  به اجتماعي

 .رسيد
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